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Milí čtenáři,

 držíte právě v rukou poslední předprázdninové číslo časopisu Lokali. Za necelý měsíc při-
jdou prázdniny, které s sebou přinesou hlavně naše tábory. Tento rok pojede celé středisko na 
tábořiště v Sedle. Redakce tam bude nasávat tolik slunečního záření, aby ho potom mohla šířit i ze 
stránek tohoto časopisu.
 Co se na vás může šířit z tohoto čísla? V zápisech najdete zprávu o dvou velkých spo-
lečných akcích. Jednou z nich byla brigáda v Sedle a jí předcházející puťák. Tou další bylo obvodní 
setkání skautů z Prah 3 a 10, které je vylíčeno hned z několika pohledů. Zaujala mě reportáž z pocitů 
světlušek po závodě. Svůj úspěch prožívaly opravdu intenzivně. Čtěte Rajčin článek.
 O jiném druhu intenzivních prožitků se dočtete v Kikině článku popisujícím vznik a součas-
nou podobu roverského kmene našeho střediska.
 Protože to vypadá, že náš roverský tým, který pro vás připravuje po Sivákovi část Lokali, se 
stabilizoval, přinášíme v tomto čísle naše kratičké Kdo je kdo. Svým nezanedbatelným dílem práce 
nám stále pomáhá ATRI. V posledních číslech zejména obsáhlou historií 35 střediska, jejíž poslední 
díl obsahuje toto číslo.

          Tecklis

 Žabka je psavá studentka žurnalistiky, pro kterou je všechno 
v životě náhoda nebo štěstí. Náhodou (a štěstím na prozíravou maminku) 

se dostala ke skautům, náhodou umí dobře anglicky, čirým štěstím se drží 
na škole, na kterou se podobným způsobem dostala. Štěstí je také skoro 

všechno, co se skauty podniká. Do Lokali hodně povídá, zajišťuje rubriku o 
lidech a občas nedodrží nějaký termín. A snaží se pomoct tam, kde má, co 

říct.

Kika studuje podivné gymnázium, které se podobá 
spíše panoptiku. Skauting si na ní políčil očko už 
tak dávno, že ani nepamatuje, jaké to bylo předtím. Šťourá do vedení RK 
Exit, pomáhá vést roj Sýkorek a připravuje kurz Židle 2008. V Lokali kecá 
do několika věcí, píše články a má radost, když 
dobře dopadne.

 Tecklis je zvědavým studentem Matfyzu, který 
se ke skautingu dostal shodou okolností, ale nyní 

by už neměnil. Rozumí si s počítači všech druhů a 
ras a rád si s nimi hraje. Jeho rukama prochází články podávané digitálně, 
aby v nich napravil případné gramatické chyby, a čas od času sám napíše 

nějaký článek. Doufá, že se mu podaří aby Lokali nejen dobře vypadalo, ale 
aby se i dobře četlo.

Ruda je stále ještě studentem nejmenovaného 
ulejváckého gymnázia, který se ke skautům dostal úplnou náhodou a ani 
se tam původně vůbec dostat nechtěl. Zalíbilo se mu to a straši tam doteď.
Rád se zabývá hrou na kytaru a zpěvem, tvořením programů a vlastně i 
tvořením spousty dalších věcí. Lokali mýma rukama prochází vždy asi šest 
hodin v kuse kolem třetí hodiny ranní den před termínem, když mu dává 
grafickou podobu a snaží se, aby se líbilo.

-Sloupek-
FAMOUS

Setkání se ode-
hrálo pod ozna-
čením zkratkou 
FAMOUS. Autoři 
zkratky se neza-
bývali vymýšlením 
jejího významu, 
naopak tvořivě 
otevřeli toto pole 
všem účastníkům 
FAMOUSu. Mezi 
nejhezčí návrhy, 
které se sešly dle 
mne patří „Fláká-
ní? Alkohol? Můj 
Obvod Upřednost-
ňuje Skauting!“
         -T-

FAMOUS 2008     Kuba  
      16.-18.5. 2008

 
  

O jednom květnovém víkendu se uskutečnilo výroční setkání Prahy 10 a 
Prahy 3. V sobotu byla bouřka, v neděli pršelo soustavně. V jeho rámci se 

konalo obvodní kolo ZVaSu, tedy závodu vlčat a světlušek. Stanové městečko 
vyrostlo poblíž Červeného Hrádku u Sedlčan. Dohromady se mělo sejít asi 
300 lidí, přesná čísla nemám k dispozici.
To by byla fakta, a co se vlastně dělo?
 V pátek proběhla především registrace, pak zabydlení se a když zašlo slunce, tak se 
konečně rozjel i program. R+R stáli na louce ve vysoké trávě a házeli po sobě rotující sadou LED 
diod. Když je to přestalo bavit, šli se posadit do hlavní budovy, kde shlédli film postavený na teorii 
chaosu (Butterfly efect).
 V sobotu dopoledne bylo potřeba připravit zábavu pro skauty a závod pro vlčata, a tak 
servistým s ranním kuropěním opouštěl vyhřátá obydlí, popadl do ruky krajíc suchého chleba a dal 
se do těžké práce s kládami, lany, lanky, provázky, dekami, celtami, papíry, propiskami, obvazy, 
náplastmi a jiným skautským vybavením. Díky ohromnému nasazení se podařilo sestavit vše 
podle plánu, něco dokonce i nad plán. Zasloužená odměna přišla již po obědě, kdy došlo na nej-
očekávanější část programu (viď, Rudo?) – kontakty a kontakty. Aktivity byly zajímavé – nezávislý 
pozorovatel mohl vidět jednoho člověka, jak se válí po ostatních, ostatní, jak se válí po jednom, a 
všechny, jak se válí po zemi. Tu a tam i někdo stál na obou nohou, ale spíše výjimečně. Když bylo 
dost kontaktů i kontaktů, navlékli si všichni takové legračně velké rukavice a házeli si míčkem. Pak 
přišla bouřka a nastalo období odpočinku. K večeru se pak R+R znovu sešli a realistickou psycho-
hrou zavzpomínali na 50. léta minulého století. Díky skautskému duchu se jim podařilo svrhnout 
vládnoucí stranu o mnoho let dříve, 
než se to stalo ve skutečnosti. Den 
byl zakončen útěkem přes hranice, 
kde selhaly pohraniční pořádkové 
síly při plnění svých povinností, 
neboť nemalý počet rozvracečů se 
dostal přes „čáru“. 
 V neděli ráno se vstávalo 
vcelku ležérně, a všichni účastníci 
se dopoledne sešli ke hře, ve které 
zkoušeli přivést fosilní palivo co 
nejblíže ke svému obydlí. 

 Celkově se FAMObvodní 
USetkání vyvedlo.

Seznámení s redakcí



FAMOUS 
 Fantastické a mocné      
  obvodní úžasné setkání    
    
Rajka

Letošní obvodní setkání Prahy 10 a poprvé i Pra-
hy 3 se uskutečnilo 16.- 18. května v Červeném 

Hrádku u Sedlčan.  Čekalo nás tam pěkné zázemí a 
prostorná louka, na kterou jsme se všichni pohodl-
ně vešli. Světlušky ve složení Drobek, Čírka, Bětka, 
Anička, Puma, Puštík a Hedvika si ustlaly v našem 
velkém stanu přezdívaném „hangár“ a já s Kikou 
a Sasankou jsme si lebedily ve vedlejším menším 
stanu. Však jsme se při stavení „hangáru“ za tmy 
pěkně zapotily. Děkujeme Berdymu a Standovi za 
pomoc :o)
 Sobotní ráno nás uvítalo Kingovou super 
rozcvičkou. Po slavnostním nástupu se  první startující hlídky připravovaly na závody vlčat a svět-
lušek a pro ostatní byly na louce a v přilehlém okolí připravené nejrůznější aktivity. Čekaly na nás 
ocásky, kroket, frisbee, trojnožka, Sasančiny rukodělky (náramky a modelování), hra na pukavce, 
strašidelný zámek v lese, pakobal, lanové aktivity, pavučina, čtverce, ponorky, ...
Také skauti a skautky a roveři a rangers měli svůj program, takže se nikdo rozhodně nenudil.
My Sýkorky jsme dostaly startovní číslo 51 (čísla se pohybovala od 40 do 59) a vybíhaly jsme 
v 11:20. Závod byl náročný, ale my jsme si ho užívaly. Skvěle nám šly dopravní značky a nakonec 
asi i všechno ostatní, protože jsme vyhrály. Postoupily jsme do krajského kola, což je fakt hustý 
:o)
 Sobotní večer zakončil slavnostní táborák se zpěvem a několika pohybovými písničkami.
My Sýkorky jsme se pak potají odebraly z tábořiště, abychom přijaly do roje Aničku a Bětku. Jsou 
to skvělé kamarádky! Když jsme se vracely, začalo hustě pršet a lilo až do rána. Ráno na chvilku 
přestalo, ale jen proto, aby déšť nabral druhý dech a provázel nás celým dopolednem při hrách 

i při balení. Ještě, že 
vedoucí vymysleli ná-
hradní program. Všich-
ni jsme se v klubovně 
dívali na Fimfárum a 
moc se nám to líbilo. 
 Při slavnostním 
vyhlašování výsledků 
tam bylo trochu těsno, 
ale vůbec to nevadilo. 
Vždyť skaut je skladný, 
což se prokázalo ještě 
jednou při cestě vla-
kem do Olbramovic.

Zápisy z výprav Na otázku „Co se Ti na obvodním setkání nejvíc líbilo?“ Sýkorky odpo-
věděly takhle:

	 „...Ta	chvíle,	kdy	už	bylo	na	1000%	jasné,	že	jsme	vyhrály!!!	Chvíle,	kdy	jsem	zjistila,	že	
tam	2	lidi	znám	a	když	jsem	se	seznámila	s	Hermionou	a	hra	frisbee	s	tím	divným	týpkem	:o))“	
(Hedvika)
 „Pocit	vítězství.	Pocit,	že	jsme	vyhrály.“	(Soník)
	 „Když	jsem	se	válela	v	trávě	(při	hraní	frisbee).	Když	jsme	běhaly	a	přiběhly	do	cíle	a	vy-
hrály.“	(Puštík)
	 „Nějaká	ta	legrace	s	holkama.	Večerní	stavění	stanu	:o)))))“	(Drobek)
	 „Chvíle	vítězství,	no	bylo	to	prostě	FAMOUS,	super!	A	že	vyhrála	i	vlčata	2.	místo.	305ka	
jim	to	nandala!	A	nebo	taky	mě	bavily	Sasančiny	rukodělky	nebo	lanové	centrum	(i	když	jsem	si	
urazila	kousek	zubu)	a	ještě	frisbee	a	ten	týpek	(baletka).“	(Puma)
	 „Ten	pocit	vítězství	v	neděli.	Hráli	jsme	tam	frisbee.“	(Bětka)

  Obvodní setkání - ZVaS
   vlčata 309.                                             Kuba

Dne 17.5.-18.5. jsme jeli na obvodní setkání FAMOUS. Když jsme přijeli, 
tak jsme si vybalili a byl nástup v krojích. Všechny vlčata a světlušky se 

měli dostavit k ohni, aby dostali číslo skupiny, my jsme měli číslo 55. Byly 
tam atrakce: freeze-bee, rukodělka, lana, strašidelný hrad, kroket, ocás-
ky, pavučina a trojnožka. 
Nakonec jsme byli 8 z 15. 
Další den pršelo a začali 
jsme balit věci a Bobův, 
Medvědův a můj baťoh ve 
stanu roverů. Pak jsme jeli 
s Benym na hlavní nádraží.

-Sloupek-
Roversko-

skautská hra
 Ropovod

Úkolem bylo vy-
tvořit co nejdelší 
potrubí z klád a 
provázků. Hrálo 
se po skupinkách, 
které si mohly 
navzájem škodit 
bouráním ropovo-
dů i vytahováním 
šátků. Největší 
zpestření obstaral 
nepřetržitý déšť. 
         -T-

Zápisy z výprav

Citát pod čarou:

„Abychom	světu	porozuměli,	musíme	se	od	něj	občas	odvrátit;	abychom	byli	prospěšnější	
lidem,	je	třeba	si	je	chvilku	držet	od	těla.“
         Albert Camus



Princip nebyl moc složitý. Byly tři týmy a v týmech byli lidi po dvojicích 
svázaní za levou nohu a hráli fotbal na tři branky. Docela sranda. 

Když se pomalu, ale jistě blížila hodina oběda, všichni se opět rozdělili do skupinek, ve kterých byli 
v dílnách, a měli za úkol uvařit oběd z určených potravin a zapsat k tomu postup práce. Když všichni 
měli uvařená svá jídla, přišlo hodnocení a poté konečně požívání těchto zpracovaných potravin. 
Krátce po dojedení byl zřejmě polední klid nebo jen nějaké volno. V jednom okamžiku se svolávalo 
na promítání filmu z rádcovského kurzu „Úlet 2008“. Po skončení filmu následovala delší hra pro 
skauty a skautky. Znovu se rozřazovalo tuším do pěti skupin. Každá skupina dostala souřadnice 
a GPS navigaci. Byla to zajímavá hra. Škoda jenom, že začalo tolik pršet a navíc padaly kroupy. 
Zmoklí jak slepice jsme ukončili hru a vrátili jsme se do tábora. Nyní nastala doba sušení prádla 
v klubovně. Večer byl na programu oheň, který byl ve dvou etapách. První pro světlušky a vlčata 
a druhá pro skautky a skauty. Bohužel nás při tom zastihl déšť. Každý měl na výběr – buď jít spát 
nebo počkat až přejde přeháňka a poté se vrátit k ohni.
 Nedělní ráno bylo obdobné jako to sobotní. Také rozcvička, také snídaně, ale kvůli nepřízni 
počasí byl nástup zrušen. Nyní přišla ta méně oblíbená část – balení. Nejdříve se balily osobní věci 
a poté stany. Bylo to obtížné hned z několika důvodů. Tlačil nás čas a počasí bylo pořád nepříznivé. 
Ale zvládli jsme to. Po sbalení stanů se vyrazilo na cestu k vlaku. Cesta vlakem do Prahy byla skoro 
stejná jako ta první. Akorát na druhou stranu. Když vlak přijížděl do Prahy nastalo ono loučení a 
poté odchod do vlastních domovů. Podle mně to byla podařená akce akorát nám ji znepříjemnilo 
počasí.

Víkend sv. Jiří  (25.-27.4.2008)
        MEDVĚD a PANDA 

Tentokrát jsme jeli na výpravu sv. Jiří do Nového Města nad Metují.
Odjížděli jsme autobusem v pátek 25.4.2008. Při odjezdu hrozně lilo a na dálnici D11 jsme 

dlouho stáli v koloně. Hned po příjezdu jsme si složili batohy a šli hrát hru „Řím proti Římu“. Prohléd-
li jsme si hradby. Potkali jsme dračí gardisty, kteří upustili papírek se vzkazem: „Příště chceme 4 
oběti.“ Večer jsme hráli hru na souhvězdí, a pak jsme šli spát. 
 Hlavní program začal v sobotu výběrem 2 obětí pro draka. Vyrobili jsme si štíty z papíru 
a cvičili jsme bojové formace (želvu). Po dobrém obědě jsme šli bojovat s drakem ke zřícenině. 
Střílelo se papírovými koulemi a nakonec jsme zvítězili. Svatý Jiří usekl drakovi zub. Vyčerpaní a 
unavení bojem jsme zasedli k večeři. Zašli jsme také do kostela, kde jsme vyslechli mši a dostali 
nášivky. Plni dojmů z celého dne jsme hned usnuli. 
 V neděli jsme zabili draka a bylo rozdávání cen. Zpátky jsme jeli vlakem, a protože na 
kolejích naštěstí nehrozí žádné kolony, dojeli jsme domů včas.

Zápisy z výprav

Každý, kdo měl zájem jet na obvodní setkání a 
poznat nové lidi, se s ostatními sešel na Hlav-

ním nádraží v Praze v pátek 16.5.2008. Když se 
seskupili všichni zájemci (nejen) z našeho oddílu, 
bylo na čase vyrazit k vlaku.. Cesta vlakem byla 
sice poněkud zdlouhavá, ale každý využil svůj 
čas způsobem, který uznal za vhodný. Naše jízda 
vlakem se blížila ke konci. A jak jsme přijížděli na 
nádraží, kde jsme měli vystupovat, všichni si začali 
brát své věci a jak se vlak zastavil, všichni vystou-
pili. Dá se to pochopit – nikdo zřejmě nechtěl jet 
dál.
 Jízdu Českými drahami máme tedy za se-
bou. Nyní nás čeká cesta do tábořiště a ubytování 
ve stanech. Cestou do tábořiště se nedělo moc 
zajímavých věcí, tak to tedy přeskočím. Tábořiště, 
na kterém se konal sraz, bylo tak akorát velké na 
tuto akci. Zúčastnilo se jí spousta zajímavých lidí, 
a přeci jsme se tam vešli. Hned po příchodu jsme 
dostali úkol rychle si vybalit a jít se zapsat do dílen. 
V těchto dílnách byly skupinky, které měly vyro-
bit nějaký konkrétní předmět, například erb, šaty 

pro krále, mapu království, sochu krále atd. Po 
dokončení výrobků jsme měli chvilku času na 
odpočinek a hned poté přišla na řadu večer-
ní hra. Tato hra spočívala v tom, že se všichni 
účastníci rozdělili, tuším do čtyř nebo do pěti 
skupin, a každá tato skupina dostala svíčku, 
kýbl s vodou a každý hráč dostal stříkačku. 
Princip hry byl jednoduchý. Vodou ve stříkač-
kách zhasnout plamen svíčky jinému týmu, ale 
tak jednoduché to nebylo. Každý hráč měl na 
hlavě čepici nebo šátek a to byl jeho život. A 
ten kdo zemřel, byl mrtvý. Většina lidí do hry 
neměla chuť, protože jsme hráli na jiné louce, 
na které byla vysoká a mokrá tráva. Ale i přes-
to někteří lidé si tuto hru užívali a hráli naplno. 
Nyní bylo načase jít spát.
 V sobotu ráno byla samozřejmě roz-
cvička. Hned po ní se všichni s chutí vrhli do 
snídaně která obsahovala tolik věcí – rohlík 
s paštikou. Po snídani byl uskutečněn společ-
ný nástup. Ten den vypadalo že bude opravdu 
krásné počasí. A tak nám vedoucí oznámili, že 
bude hra. Tato hra se jmenovala „Frňouch“. 

Obvodní setkání na Červeném Hrádku u 
Sedlčan        Ježek

V pondělí 5.5. 2008 
proběhla u pomníčku 

v Mukařovské ulici pietní 
vzpomínka při příležitos-
ti 63. výročí Květnové 
povstání českého lidu za 
účasti zástupců 35. středis-
ka Junáka a Českého sva-
zu bojovníků za svobodu.  
   
 - Iron-

Zápisy z výprav



Zápisy z výprav

Brigáda v Sedle 

  1. 4. duben 2008

Sešli jsme se s ostatními rovery na rozkopaném 
Hlavním nádraží, právě když hodiny ukazo-

valy 14:50. Nebylo nás mnoho: Já, Alka, Ruda a 
Kiki. Hned jsme se ale dozvěděli, že nám Špága 
již drží místo v rychlíku a že Kuba, Žvejk a Sysel 
již pracují na místě. A tak jsme se vesele vydali 
směrem k rychlíku. Najít Špagetku nebylo těžké, 
vykukoval z okna a zuřivě mával. Nasedli jsme do 
ošuntělého rychlíku Českých drah a zanedlouho 
jsme se rozjeli. Cestou jsme si krátili dlouhou chví-
li čtením v časopisech pro moderní ženy a luště-
ním křížovek. Cesta nám uplynula celkem hladce, 
až na malý incident při rozjezdu se žvýkačkou, 
kdy se Špágovi nepodařilo dát branku a namís-
to koše trefil Alku. Žvýkačka byla naštěstí rychle 
odstraněna a my jsme po chvíli cestování přestupovali. Na přestupu na náš čekal Kikin kamarád s 
občerstvením. A tak jsme se vesele kodrcali modrým osobáčkem dál směrem na Jindřichův Hradec 
pojídajíce kyselé rybičky a čokoládová vejce.
  V Jindřichově Hradci nás čekal přestup na Bobobus, kterým jsme v 3/4 taktu Visacího 
zámku vesele dojeli až na tábořiště. Protože byl čas k večeři, dali jsme se do pečení vuřtů a klobás. 
Za chvíli se k nám přidali i Kuba, Žvejk, Sysel a Napo, kteří mezitím vykopali díru pro pánskou latrí-
nu. Tu jsme také patřičně okomentovali. Po večeři jsme si ještě lámali hlavy zákeřnými hádankami, 
někteří z nás vlezli do naprosto ledového rybníka a zakutali jsme se do postelí. Žvejka, Kubu a Sys-
la hřála dobře udělaná práce a my ostatní jsme se hřáli navzájem. Ztrojnásobili jsme totiž kapacitu 

postelí ve kterých jsme spali.
 Ráno jsme se probudili kolem osmé hodiny. Nasnídali 
jsme se, někteří ještě v postelích a rozdělili si co budeme 
dělat. Bylo toho mnoho, a tak někdo šel kopat dámskou 
latrínu, někdo natíral srub, někdo opravoval lávky a ně-
kteří dokonce připravovat dřevo na branky. Celé dopo-
ledne proběhlo pracovně. Na kopečku před tábořištěm 
začala vznikat nová díra, staré lávky mizely a postupně 
se objevovaly nové. I dřevo na branky bylo již sneseno 
do tábořiště. Před obědem se k nám připojili i naši skauti 
z 309. Kteří přišli z puťáku. Po obědě jsme pokračovali 
v práci a tak nám šla rychle od ruky. Z práce nás vyru-
šily až hasičské vozy. Naši skauti si při práci všimli kou-
ře z lesa. Naštěstí šli prozkoumat z čeho vychází, a tak 
zpozorovali začátky lesního požáru. Ten se jim podařilo 
uhasit dříve než přijely hasičské vozy, což rozesmutnělo 
místní hasiče, kteří se těšili na boj s rozzuřeným živlem, 
a tak jen smutně pokropili zdevastovaný plac. Rychle se 
nám nachýlil večer a po večerní procházce jsme všichni 

Smíšek

chrupkali jak zařezaní. 
 V sobotu ráno nás již z po-
stelí snídalo víc a již u snídaně jsme 
si rozdělili práci a do té se za chvíli 
dali. Dopoledne uteklo jako voda a už 
jsme se všichni sešli u oběda. Bylo 
grilované kuře, a tak jsme se oblizo-
vali až za ušima. Hned po obědě mu-
sel Špága jet domů, a tak jsme ho se 
zbytkem kmene doprovodili Bobobu-
sem na autobus. Protože máme rádi 
čerstvý vzduch, rozhodli jsme se pro 
cestu na střeše. Cesta byla skvělá, i 
když jsme se cítili jako naklepané říz-
ky. Další cesta, která nás čekala byla 
hned večer. Iron přišel se skvělým 
nápadem jet do bazénu. Bohužel ně-
kteří  neměli plavky, a tak se holky se Šmudlou šly pouze projít. V bazénu bylo nádherně. Okamžitě 
jsme obsadili tobogán a jezdili všemi možnými způsoby dolů. Jednou hlavou dolů, podruhé nohama 
a potřetí se úplně točili. Hodinka koupání rychle utekla a už jsme museli pryč. Na tábořišti jsme slupli 
večeři a zalehli do postelí. Postupně jsme usínali. 
 V neděli ráno bylo hlavním úkolem dodělat všechnu práci, což se nám také povedlo. Bo-
hužel po obědě začalo pršet, a tak jsme teepkové tyče nosili již za deště. Mokří jako vodníci jsme 
douklidili poslední zbytky tábořiště i zbylé podsady a vydali se Bobobusem domů. Vzádu jsme si 
udělali veliké letiště, což udivovalo ostatní řidiče, kterým jsme vesele mávali. Sladce jsme usínali a 
různě si krátili cestu.

 Brigáda v Sedle s puťákem    Opo

Vše to začalo jedno takové pěkné ráno. Přesněji ráno prvomájové. Naše malá družinka hrdinných 
cestovatelů se sešla ve Vršovicích ve složení Šmulda, Mudrc, Opo, Bobr, Kulda, Šíp a Ježek. 

Vyrazili jsme tedy do Třeboně. No, a jak se zpívá v té písničce, že? Okolo Třéboně, pasou se tam 
koně. Tak jsme hned na začátku naší cesty při opuštění Třeboně narazili na několik koníčků. Hned 
jsme i řekli, že musí mít hlad a tak jsme je začali hezky krmit. Poté jsme se vydali přes bažinatý les 
k rybníku Svět, který jsme obešli. 
Dále jsme pokračovali, až jsme 
narazili na železniční přejezd se 
závorami a zvonkem. Šmudla si 
prostě musel zazvonit, až se to 
v tom mírném deštíku, který se 
spustil, rozléhalo. Naše cesta 
nás vedla skrz les, kde jsme si 
trošku zaběhali půlkiláček s ba-
tohy na zádech, až nám cyklisté 
záviděli. Doběhli jsem k jinému 
rybníku, kde jsme si odpočinuli a 
nasvačili se. K večeru nás nohy  
donesly nedaleko Mirochova.  
Přespali jsme na cípu lesa kou-
sek od obce.
  Ráno jsme se 

Zápisy z výprav



nasnídali, pozlobili Mudrce, sbalili stany, 
já si nechal přidělat křidýlka vyrobená 
z tropika a vydali jsme se na cestu do 
Sedla. Cestou jsme však zjistili velmi 
nemilou věc. Nepočítali s námi v tábo-
ře na oběd! Toť se ví, že nás to zrovna 
nepotěšilo. Do Sedla jsme dorazili něco 
po poledni a naštěstí se k jídlu nakonec 
přece jen něco našlo. Studený guláš a 
polévka. Stačili jsme si chviličku odpo-
činout a už začala práce. Vše probíhalo 
dle pracovních standardů, dokud jsme 
si s Ježkem nevšimli kouře z lesa na 
zadní louce a nešli se tam podívat. Skr-
ze stromy problesky plameny! Ježek 

ihned doběhl pro Mudrce, který po pečlivém zvážení situace, která byla taková, že les hořel už na 
třech místech, ale naštěstí ne moc, zavolal hasiče. Bobr, hned začal poskakovat po ohni  svými bot-
kami od vietnamců a já se svými pohorami. Zbytek se snažil také. Tak se stalo, že než hasiči přijeli 
se zbrusu novou Avií, oheň již nebyl. Ale stejně to ještě polili. 
 K večeru se ujala hlavní kuchařka Klára grilování kuřat. Kuřata se grilovala v ne-
dokončené latríně na zadní louce. Byla výborná. Večer jsme jeli, my nejhodnější, tedy většina, do 
bazénu v Jindřichově Hradci. V neděli jsme sice již končili, ale práce bylo stále hodně, tak jsme mu-
seli vyrazit na týpkové tyče a během hodinky jich přinést 
něco přes dvacet, což se nám také povedlo. A jelikož už 
jsme měli všechno hotovo, odvezl nás Bobobus na ná-
draží, odkud jsme se vydali domů.

Jmenuji se Otazník. V naší smečce vlčat plním již 
několikátého vlčka a poslední úkol pro získání vlčka 

keramiky byla návštěva výstavy keramiky. Jednou když 
už bylo hezky jsme se s rodiči vydali do A&A Galerie v 
Praze na Malé Straně. “Mají tu také obrazy a šperky…” 
Vystaveno tu toho bylo hodně, “…nejvíc se mi líbil por-
celán a keramika s ovocem, modrá keramika a Anglická 
keramika z roku 1850. Tato keramika není Česká, vše je ručně dělané. Do 31.5. je tu umístěna 
soukromá sbírka náprstků z celého světa- pí. Zahovová. Obrazy vystavuje p. Pucherna.” Vstupné 
se neplatí, tak neváhejte a pokud půjdete kolem domu U Černohorských klidně se stavte.
 Ručně malovaná keramika je opravdu kouzelná.

Kontakt: • www.aagalerie.cz

To jsme se takhle jednou rozhodli, že už dlouho nebyla společná roverská výprava a proto jsme 
se naplánovali víkend na chatě u Šmudly. Sešli jsme se v celkem hojném počtu 12 (Šmudla, 

Achil, Myšák, Marek, Sysel, Špg, Žvejk, Kuba, Kiki, Žába, Brepta a Bosorka) na Masarykově 
nádraží, odkud jsme s několika přestupy pokračovali až do cílové zastávky – Lomnice nad Popel-
kou. Od vláčku nás čekal ještě kus cesty o jehož délce věděli jen kluci z 309, kteří toho náramně 
využívali. Díky jejich fantazii jsme se psychicky připravovali na brodění potoka, chalupu na samotě 
a strmý závěrečný krpál. Asi po půl hodině cesty jsme si mohli oddechnout jelikož jsme bez všech 
překážek dorazili do cíle. Po všech možných ubytovacích procesech jsme si večer zpříjemnili po-
píjením čajíků a seznamovací hrou na Ano/Ne (Věříš v lásku na 1.pohled? Jsi spokojený se svým 
třídním kolektivem?...).
 V sobotu jsme byli použiti coby pracovní síla pro úpravu/úklid zahrady a pro přípravu 

oběda. Poté už byla na plánu kvali-
fikace na bezdomovce. Pokud jste 
si do této doby mysleli, že bezdo-
movcem se může stát každý, tak 
jste se pěkně zmýlili! I bezdomovec 
potřebuje určitý kurz, ať už má najít v 
odpadcích chutné jídlo, jak sbírat ne-
dopalky, jak utéci před policejní razií 
či jak doplivnout co nejdále. Po velmi 
namáhavém cvičení jsme nakonec 
všichni byli prohlášeni schopnými 
bezdomovci připravenými přežít v 
džungli velkoměsta. :D 
Večer jsme si ještě pod vedením 
našeho cukráře Sysla upekli koláč 
na snídani, Achil se Šmudlou uvařili 
svíčkovou a už dobrou noc.

 No a v neděli už jen úklid a zpět do Prahy.

Pár citátů pod čarou:
	 „Slova,	jdoucí	ze	srdce,	hřejí	tři	zimy.“
     Tibetské přísloví
 „Hřebík	drží	podkovu,	podkova	koně,	kůň	člověka	a	člověk	drží	celý	svět.“
     Arabské přísloví
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Návštěva A&A Galerie 
 (Zapsal Otazník, upravil Bobo.)

Roverský
výjezd
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(alias šmudlova chata
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Bosorka



Snídaně na 
Náměstí Míru

14. 5. 2008
Ruda

Je krásné ráno čtrnáctého května, 7:00. 
Pár mladých lidí postává poblíž zavřeného 

stánku s párky a snaží se tvářit, že vůbec ne-
vidí prodavače protirakovinných kytiček stojící 
poblíž. Nad východem z podzemí mdle svítí 
zelený emblém metra Náměstí Míru, pod kte-
rým se objevují ospalé výrazy našich spoluob-

čanů. Pár mladých lidí stále postává nahoře a vyhlíží nějaké známé tváře z našich roverských řad. 
Poté, co se shromáždil dostatečný počet lidí, jsme se sebrali a začali jsme hledat příhodný plac 
pro rozložení veškerého toho nepořádku, co je potřeba k vytvoření kvalitní snídaně. Jako první 
místo byly zvoleny schody před portálem do sv. Ludmily, ale ty byly pravděpodobně kvůli stu-
denosti a nepohodlnosti zamítnuty. (to už si Kuba mezitím stihl připravit corn-flaky s ovocem, 
mlékem a rozinkami). Další variantou byl okrasný trávník, nepochopitelně ohrazený jakýmsi řetíz-
kem, asi abychom to neměli tak jednoduché. Tento plán nám ale bohužel zhatila paní údržbářka 
s napichovátkem na odpadky v ruce. Nakonec nám to ale vyšlo na blízké lavičce a mohli jsme se 
pustiti do ranního hodování.
 Po zahájení snídaně byl na zemi a nejbližších odkládacích plochách vytvořen příslušný 
nepořádek - pytlíky s houskami, igeliťáky, láhve s nejroztodivnějšími ranními nápoji (mezi nejob-
líbenější patřil Markův čaj z termosky, protože byl pořádně oslazen), krabičky s pomazánkami, 
Alčin zeleninový salát, ze kterého už při prvním kolování zmizely všechny kostičky sýra. Jediné co 
scházelo byla teplá postel, do které by se dalo zálézt. 
 A tak jsme jedli a jedli až jsme se najedli, někteří přejedli. A jako po každé snídani jsme 
mohli plni načerpané energie a s veškerou krví v žaludku vyrazit zpět do ulic do svých škol, gym-
názíí a jiných vzdělávacích ústavů.

Je pondělí 5. května, státní svátek, autobusy 
jezdí s vlaječkou. Píše se pět minut před 

sedmou hodinou ranní, když vystupuji z metra na 
zastávce Pražského Povstání. Vlak odjede a na 
peróně se protahuje akorát pondělní  všedusící 
ospalost, znuděný reportér se stativem a kame-
rou. A několik cestujících.
 S úderem sedmé hodiny, první minuty 
a dvacáté třetí vteřiny vychrstlo přijedší metro hlouček lidí poněkud nezvykle oblečených, v pyža-
mech a županech. Jsou vidět i spací čepičky a plyšák! Jedna z doposud neutrálních cestujících 
sundává mikinu, odhaluje tak aerobický dres  a energicky svolává dav k rozcvičce. Ti odhazují 
batohy a následují jejího cvičení. Protahují hlavu, ruce, nohy, zatímco z metra v protějším směru 
vyskakují další podobně vyhastrošené postavičky, které se snaží rychle dohnat protahovací ná-
skok těch druhých.
Lidé se zastavují nevěřícně, někdy snad i pohoršeně, mžourají zpod víček slepených ospalkami, 

ale neinterferují. 
 Kameraman se samozřejmě motá okolo, z toho bude super článek: točí detaily urputných 
tváří, obchází  kolem, zabírá celky, polocelky, ánfasy i profily, pak zoomuje rychle do dálky, když 
po rozcvičce cvičenci utíkají po schodech pryč ze stanice. Nakonec dotáčí ještě ilustrační záběry 
ze stanice, když ho přichází vyvést zaměstnankyně DP. 
„Pane	tady	nesmíte	točit	a	co	totu	vůbec	bylo	za	akci?“	
 Kameraman používá jednu ze svých zřejmě osvědčených lží: „To	bylo	nějaké	cvičení,	
co?	Já	tady	natáčím	vždycky,	takle	od	šesti“.
„	Od	sedmi“ opravuje ho ne-zcela-náhodná kolemjdoucí. 
„Co	já	s	váma	nadělám,	vy	už	to	máte	natočené	co?“ prohlíží jeho lež slečna z kontroly provozu.
Po pár minutách trousí se zpět na nástupiště slušně vypadající mladí lidé,do kterých by málokdo 
typoval, že tu skotačili před chvilkou v nedbalkách. Před chvilkou se probudili a jedou přeci do 
školy.
 Tato scéna (až na postavu patetického kameramana) je celkem klasickým popisem fla-
shmobu (z angl. flash - blesk, mob - dav), recesistické akce, která má vytrhnout náhodné okolo-
jdoucí z všednodenní letargie. Scénář se liší a je jen na fantasii autorů, jaké ztřeštěnosti vymyslí. 
Jiným nedávným příkladem flashmobu byl Freezing Prague, během kterého zmrzl na dvě minuty 
celý dav na zastávce metra Muzeum. V Praze takovéto organizuje například Děsír - Děti sídlištní 
recese.

Jsem Beruška. 
Tak jo. To bychom měli. Co chcete vědět víc? Víc vědět nepotře-

bujete. Víte, jak se na mne ptát, když mě budete hledat, víte, koho 
si nechat zavolat. Na co je vám vědět, že mi je něco nad patnáct a 
kousek pod dvacet. Mám napsat něco o sobě. Článek o mně. Tedy 
ne, že bych nic takového zatím nepsala.., ale teď nevím, co napsat. 
Článek o mojí osobě. 
 Jsem tanečnice.
 Ne barová, ale snad už si tak můžu říkat. Tancuju v taneč-
ním klubu Standardklub Praha, kde dohromady tančím pět týdnů. 
Registrovaná jsem tam už půl roku. Nezatahuju, ale měla jsem zdra-
votní problémy, které byly neslučitelné s tancováním. 
Nejsem těhotná. A ani jsem nebyla. 
 Jsem zdravá. 
 Pár dní po mých narozeninách jsem byla odvezena do nemocnice pro podezření na zánět 
slepého střeva. Ano, už do konce svého života budu mít jizvu. Ale třeba vybledne. Čtyři týdny po 
rekonvalescenci jsem onemocněla od krku a měla jsem podezření na infekční mononukleózu. Ne-
potvrdila se, nemusíte se mě bát, když s vámi budu mluvit. Měla jsem angínu. A po dvou týdnech 
znovu nastupuji, znovu si od trenérů nechávám nadávat, že neumím techniku. Těžko byste jim 
vysvětlovali, že jste tu nebyli, když se probírala. Ale už ji začínám mít, už jsem pochopila základy 
latinské chůze. A není to sranda. Žádné bezduché kroucení hýžděmi. Je to pěkná makačka.
 Jsem studentka.
 Aby ne! Každý den chodím do žlutého elka, aby tam zkušenější předali rady a naučili nás 
něco o životě. Ale stejně se jim to nepovede, my si budeme mlít tu svou, oni zas tu svou a za pár let 
si s nostalgií na tuhle situaci vzpomenem. Tak to chodí vždycky,	no	big	deal. A co bude po maturitě? 
Vysoká škola nevímjaká, znáte ji? Já ne. Ale třeba mi ji někdo ukáže. Zatím si dávám kytky do vlasů 
a sama sebe neberu moc vážně. Ono to začne být vážné.
A za dva týdny jedu na vodu, kde se bojím, že se utopím. 
Ale už konečně svítí sluníčko a není ta skličující zima a zatažené nebe. Uf!

Vstávání na Povstání
5. 5. 2008  Tecklis

Představuje se...



Ahoj.	My	jsme	roveři.	„Rover“	znamená	poutník.	Tulák.	My	jsme		
společenství	zhruba	dvou	desítek	lidí,	kteří	se	rozhodli	strávit	část	
své	cesty	jeden	s	druhým.

 O tom, jak kmen zapustil kořínky…

Roverem se stává každý skaut, jakmile trochu 
povyroste ze svých botek. Tedy – poté, co 

oslaví patnácté narozeniny a /nebo splní pod-
mínky, kterými ho zaváže jeho oddíl a kmen, o 
jehož členství se uchází. Pak smí rozmnožit řady 
členů roverského kmene. 
 Naše středisko však roverský kmen ne-
mělo. A když právě nás, generaci aktivní a po-
četnou, začaly tlačit botky, rozhodli jsme se to 
změnit. Už déle jsme se v rámci oddílů dělili na 
starší a mladší skauty (ano, dokonce jsme si už 
tenkrát říkali „roveři“ a „roverky“), ale o nějakém 
hromadném působení v rámci střediska nemohla 
být ani řeč. Avšak několik iniciativních, v čele se 
Šmudlou, začalo vyvíjet aktivitu vedoucí ke změ-
ně tohoto stavu.

    …vyrašily větvičky…

První impulsy ke vzniku našeho kmene se začaly obje-
vovat v roce 2006, kdy jsme se také, poprvé společně, 

vypravili na roverský výjezd. Víkend na Tyroláku se velmi 
povedl a vznikly vazby i mezi členy z různých oddílů. Po něm 
následovaly filmové noci (o FN se psalo už v předchozích 
Lokali, je to stále velmi oblíbená aktivita našeho kmene), 
nesčetné plavání, další výjezd (tentokrát Hostinné), dohro-
mady prožitý ObRok 2007 (akce pro rovery z celé republiky) 
a spoustu rad v čajovnách i klubovnách, kde jsme se do-
hadovali, co dál. Vzniklo také větvičkové rozdělení – podle 
toho, z kterého skautského oddílu našeho střediska rover 
pochází, přísluší k jedné ze tří větviček – Střelce, Vlčákům 
nebo Sýkorám. Původně jsme se na schůzkách scházeli jen 
v rámci větviček – a náplní schůzek bylo to, co nás právě 
bavilo. V létě 2007 Sýkory absolvovaly roverský lesní kurz 
Svatoplukovy pruty. 

 …a pak rostl a sílil.

Od září 2007 máme kmenové schůzky 
každé dva týdny (v pondělí, většinou od 

šesti – a pokud zrovna nepodnikáme nic jiné-
ho, sejdeme se v klubovně U Hranic) a v jejich 
přípravě se střídáme po větvičkách. Byla usta-
novena kmenová rada a zvolili jsme si i název 
– roverský kmen Exit. A náhoda nám postavila 
do cesty i kulatý modrobílý plech, který se stal 
našim znakem. Roveři se snaží pomáhat na 
středisku, například částečně převzali péči o 
střediskový časopis Lokali a mnoho z nás pra-
cuje i u oddílů, z kterých pochází.
 Společně jsme se plavili po Vlta-
vě, připravili střediskový sraz, někteří z nás 
pospolu strávili Silvestr, lyžovali na horách, 
upekli mnoho kuřat, účastnili se mnoha roverských akcí i mimo kmen(a někteří je i připravovali), 
osmažili mnoho langošů a zvládli dokonce i svíčkovou, žmoulali, připravovali hru Metro, snídali 
uprostřed Prahy, prolezli štoly v Americe, postavili několik latrín a tancovali na všemožných plesech. 
Protože MY jsme ROVEŘI. Jsme mladí, aktivní, kreativní, nabití a jsme RK Exit!
 

 Webové stránky RK Exit  Ruda

Co bychom to byli za kmen, kdyby-
chom neměli svoje vlastní kmenové 

stránky? To jsme si řekli a hle - už jsou na 
světě. Najdete je na adrese:

 RKExit.ic.cz

 A co na takových stránkách na-
jdete? Všechno, co se sluší a patří na 
kmenový informační portál: Plánovník s 
možností on-line přidávání a upravování 
včetně podrobných informací o akci, dis-
kuze - možnost založit diskuzi takřka o 
čemkoliv, fotoalbum - možnost prohlížet 
a přidávat fotky z roverských akcí a další 
praktické věci.
 Těšíme se na vaší návštěvu!
 

 
 citát pod čarou:

 „Ani	lidé	hloupí	nenatropili	na	světě	tolik	zmatků,	kolik	lidé	chytří,	kteří	si	byli	příliš	
vědomi	své	chytrosti	a	spoléhali	jen	na	ni.“
       Otto František Babler

Roveři z kmene Exit
      Kika

http://rkexit.ic.cz


 Autor:  Anička Routová, 10 let

 *Nádherně barevný originál je lépe vidět v elektronické verzi na stránkách střediska.
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